2019 – 2020 ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਬਜਟ ਸੰਖੇਪ ਿਵਚ
ਜੁਰਮਾਨੇ , ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਪਰਿਮਟ
ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ 1%

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ
28%

26%

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਲਾਗਤਾਂ

ਟੈਕਸ

17%

14%

7% 4% 3

ਪੂੰਜੀ ਮਾਲੀਆ ਫੁਟਕਲ। ਮਾਲੀਆ
ਸਟੇਟ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰਲ
ਮਾਲੀਆ ਮਾਲੀਆ

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹ� ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਮੈਟ�ੋ
ਟ�ਾਿਂ ਜ਼ਟ

3

24%

19%

ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਾਰਕਾਂ

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

12%

ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਵਭਾਗ ਅਸੰਗਿਠਤ ਿਕੰਗ
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ਕਾ�ਟੀ � ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵ� ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ
ਿਦੱਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ � ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰਪੁਣੇ
� ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਨਹ� ਕੋਈ ਨੌ ਜਵਾਨ ਿਹਰਾਸਤ

ਿਵਚ ਨਹ�, ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਧਾਿਰਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾ�ਨੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾ�ਨੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਿਵਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਿਗਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ

ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਪਉਜੇ ਸਾ�ਡ ਹਲਕੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਲਾ�ਦਾ ਹੈ।

ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਨਆ 2019-2020 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾੱਿਲਸੀ

ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ
ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ � ਿਸਰੇ ਚਾੜਹ੍ਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ �
ਬਹਾਲ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ � ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ।

ਕਾ�ਨ,
ਆਮ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਨਆ

ਨੰ ਬਰਾਂ ਰਾਹ�

ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਟ�ੋ ਟ�ਾਿਂ ਜ਼ਟ 177,000 ਘੰਿਟਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ

ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵ� ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਾੱਜੈਕਟਾਂ ਿਵਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆ�ਦੇ
ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।

21%

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਰ�ਕ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ
ਸਟੇਟ ਿਵਚ ਅਬਾਦੀ ਿਵਚ #1
ਅਤੇ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਨਾੱਰਥਵੈਸਟ ਦਾ
ਮਾਲੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ
ਸਨਅੱਤੀ ਸ�ਟਰ ਹੈ

2.2 ਿਮਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਿਕੰਗ
ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵਚ 13%
ਤ� ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
2010 ਤ� ਲੈਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਸਭ ਤ�
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾ�ਟੀਆਂ
ਿਵਚ� ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

2,190,000

21%

1,931,000

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ
ਿਕੰਗ
ਲਗਭਗ
ਕਾ�ਟੀ
$11.6
ਵਾੱ ਿ ਸ਼ੰ ਗ ਟਨ ਸਟੇ ਟ
ਅਰਬ ਦੇ
ਦੋ-ਸਾਲਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ �
ਅਿਹਮ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, 15,000
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ 60 ਤ�
ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ।

2010

2018

KC ਦੀ ਅਬਾਦੀ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਲਗਭਗ:
KC

ਸਟੇਟ ਦੀ
29% ਅਬਾਦੀ

KC

ਪਰ ਸਟੇਟ
ਦੀਆਂ 40%
ਨੌ ਕਰੀਆਂ

KC

50% ਤ� ਵੱਧ
ਆਰਥਕਤਾ
ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹੈ।

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ

170+

ਹਰ ਪੰਜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ
ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆਂ
ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ
ਿਕੰਗ ਕਾ�ਟੀ ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ ਕਾ�ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ� ਬਹੁਿਤਆਂ
� ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾ�ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰੇ ਚਾੜਹ੍ਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ 2019-2020 ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਰਾਹ�
ਿਵਆਜ 1%
ਹੋਰ ਟੈਕਸ 2%

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ

29%

ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ ਦਾ
ਮਾਲੀਆ
$1.8 ਅਰਬ

40%

ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ

7%

ਜੁਰਮਾਨੇ , ਫ਼ੀਸਾਂ, ਟ�ਾਸ
ਂ ਫ਼ਰਾਂ

16%

ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਾਲੀਆ 3%
ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੀਦਾਂ 2%

ਿਵਕਰੀ ਟੈਕਸ

ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ 2019-2020 ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਰਾਹ�
ਆਮ ਸਰਕਾਰ

14%

ਮੁਲਾਂਕਣ
ਚੋਣਾਂ 2%
ਿਰਣ ਸੇਵਾ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਿਗਰਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ 1%

3%
3%
5%

ਜਨਰਲ ਫ਼ੰਡ ਦੇ
ਖ਼ਰਚੇ
$1.8 ਅਰਬ

72%

ਿਨਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ

ਬਦਲਵ� ਰੂਪਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾੱਲ 206-477-7602 ਜਾਂ TTY: 711 180917_9273w_budget_brief.ai

